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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01 

Tid:   Klockan 15:30 – 16:50 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset, Kinna 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

 (L) Jan Karlsson 

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (V) Beatrix Wiberg 

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) 

(S) 

Uno Johansson 

Berndt Ekholm 

(M) Håkan Mauritzson 

(SD) Yvonne Kindström 

(KD) Madeleine Persson 

  
 Tjänstepersoner 
 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg  §§ 8–9 

 Viktoria Arestav Folkhälsostrateg §§ 8–9 

 Sara Klaesson Nämndsekreterare §§ 8–16 

 Lena Ilhage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndsekreterare §§ 8–16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera:              Kerstin Weimman Lindén (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, den 8 mars 2022, klockan 11.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 8–16 

Sara Klaesson 

Ordförande 

Bodil Wennerström (S) 

Justerande 

Kerstin Weimman Lindén (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01, §§ 8–16 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-03-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Sara Klaesson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 8 

Insatser för ökat valdeltagande § 9 

Röstmottagarnas utbildning § 10 

Avskärmning av platsen för valsedlar § 11 

Röstmottagarnas arvode valet 2022 § 12 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 § 13 

Röstmottagare till förtidsvalet 2022 § 14 

Arbete inför valet 2022 § 15 

Redovisning av meddelanden § 16 

  

  



Sida 5(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9/2022   Dnr: VN 2022–4 

Insatser för ökat valdeltagande 
Valnämndens beslut 
Valnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateger Kerstin Säthil och Viktoria Arestav informerar om insatser för 
ökat valdeltagande enligt följande:  

- Lågt deltagande i samhället är ett folkhälsoproblem. Ett politiskt prioriterat 
område för folkhälsoarbetet i Mark 2022 är inflytande och delaktighet. 
 

- En insats i folkhälsans verksamhetsplan 2022 är att öka valdeltagande bland 
följande målgrupper: personer som bor i områden med lågt valdeltagande, 
personer med funktionsnedsättning samt unga.  
 

- Information som kan öka valdeltagande bör handla om hur det går till att 
rösta, varför man ska rösta samt vilka partier som finns.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om informationen kan antecknas till protokollet, och 
finner att så sker. 

_______  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10/2022   Dnr: VN 2022–6 

Röstmottagarnas utbildning 
Valnämndens beslut 

• Valnämndens presidium får tillsammans med valadministrationen uppdrag 
att besluta om utbildningens innehåll och genomförande. Grunden för 
utbildningen ska vara Valmyndighetens material. 

• Ordförande och vice ordförande ges en särskild utbildning förutom den 
grundläggande för röstmottagare i vallokal. 

• Det ska eftersträvas att röstmottagarna i ett valdistrikt får utbildning vid 
samma tillfälle. 

• Ledamöterna i valnämnden behöver genomgå utbildning för röstmottagare. 

Ärendet 
Valmyndigheten redovisar genom ställningstaganden en redogörelse för 
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Syftet är att stödja att rättssäkra val 
genomförs i hela landet. Ett ställningstagande är styrande för Valmyndigheten men 
vägledande för valadministrationen. Valnämnden behöver ta egen ställning i 
frågorna och fatta beslut om hur vi ska göra i Mark. 

Ställningstagandet behandlar röstmottagarnas utbildning. I och med införandet av 
obligatorisk utbildning och att endast den röstmottagare som har sådan utbildning för 
uppdraget får förordnas har frågan uppkommit om vad som ska sägas utgöra tillräcklig 
utbildning. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2022, samt 
tillhörande bilaga: Valmyndighetens ställningstagande avseende röstmottagarnas 
utbildning. 2020-04-24, 2 00 61-20/98221. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker.  

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11/2022   Dnr: VN 2022–5 

Avskärmning av platsen för valsedlar 
Valnämndens beslut 

• Valsedelställen med skärmar ska placeras så att ingen insyn kan ske 
framifrån, från sidan eller bakifrån. 

• Avskärmningen får inte försvåra väljarens möjligheter att läsa texten på 
valsedlarna. 

• Minst ett avskärmat valsedelställ måste vara så placerat att det går att nå 
med rullator, rullstol och liknande hjälpmedel. 

• För att flödet i vallokalen ska fungera måste väljaren först få möjlighet att ta 
valsedlar, därefter få valkuvert av röstmottagare och sedan göra i ordning 
sin röst i valbåset.  

• Minst ett valbås i varje vallokal ska vara lågt, så det kan användas för den 
som använder rollator, rullstol eller behöver sitta ner.  

Ärendet 
Valmyndigheten redovisar genom ställningstaganden en redogörelse för 
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Syftet är att stödja att rättssäkra val 
genomförs i hela landet. Ett ställningstagande är styrande för Valmyndigheten men 
vägledande för valadministrationen. Valnämnden behöver ta egen ställning i 
frågorna och fatta beslut om hur vi ska göra i Mark. 

I detta ställningstagande diskuteras den avskärmning av platsen för valsedlar som 
enligt vallagen ska finnas, samt valbås ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2022, samt 
tillhörande bilaga: Valmyndighetens ställningstagande avseende avskärmning av 
platsen för valsedlar. 2020-04-24, Dnr 2 00 63-20/98221. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker.  

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12/2022   Dnr: VN 2022–8 

Röstmottagarnas arvode valet 2022 
Valnämndens beslut 

• Arvode till röstmottagare på vardagar är 200 kronor per timme. 
• Arvode till röstmottagare på helger är 230 kronor per timme. 
• Ordförande för ett valdistrikt erhåller dessutom ett fast arvode på  

1 000 kronor. 
• Vice ordförande för ett valdistrikt erhåller dessutom ett fast arvode på  

500 kronor. 
• I det fasta arvodet ingår ett arbetsledande ansvar för valdistriktet. Det ingår 

ansvar för räkning samt inrapportering av mottagna röster och inlämning av 
mottagna röster till valkansliet efter att rösterna är räknade och 
rapporterade. 

• Reservröstmottagare som inte tjänstgör erhåller 500 kronor i arvode för att 
vara tillgänglig på valdagen. 

• Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera ersättningen efter valet 2022. 

Ärendet 
Röstmottagare får arvode för de timmar de tjänstgör i vallokal eller röstningslokal. 
De får dessutom arvode för den obligatoriska utbildningen. Arvodet fastställdes 
senast till valet 2019 och behöver justeras för att följa löneutveckling och andra 
kommuners ersättning.  

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2022.  

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår följande: 

Arvodet till röstmottagare ska vara ett fast belopp, där både tid för utbildning och 
arbete under valdagen ingår. I övrigt enligt förvaltningens förslag. 

Lars-Olof Sandberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Lars-Inge Anderssons (KD) förslag, 
och finner att valnämnden antar förvaltningens förslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 12/2022 

Beslut skickas till 
Teknik- och serviceförvaltningen 

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/2022   Dnr: VN 2021-5 11 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 
Valnämndens beslut 

• Kent Persson förordnas som ordförande och Lena Johansson som vice 
ordförande i valdistriktet Torestorp-Öxabäck-Älekulla i stället för 
röstmottagare i samma distrikt. 

• Sofia Person förordnas som vice ordförande i valdistriktet Kinna centrum. 
• Kerstin Andersson förordnas som vice ordförande i valdistriktet Skene-

Hedbo i stället för röstmottagare i samma distrikt. 
• Nils Wendt förordnas som röstmottagare i valdistriktet Skene-Hedbo 
• Fouad Temsamani Morabet förordnas som röstmottagare i valdistriktet 

Kinna-Marieberg-Kinnahult. 
• Erik Klaesson, Majlis Herling och Acke Wåhlander förordnas som 

röstmottagare i valdistriktet Fotskäl-Tostared-Björketorp. 
• Olivia Jakobsson förordnas som röstmottagare till valdistriktet Horred-

Öxnevalla-Istorp. 
• Fanny Bildsten förordnas som röstmottagare till valdistriktet Sätila. 
• Mimi White, Linda Beritsdotter Olsson och Birgit Kärrstrand förordnas som 

röstmottagare till valdistriktet Hyssna. 
• Inger Caudwell och Matilda Rosén förordnas som röstmottagare till 

valdistriktet Skene-Assberg. 
• Beslut om förordnande som röstmottagare ovan, gäller under förutsättning 

att de genomgår den utbildning som krävs för uppdraget.  
• Lillian Jönssons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 

återkallas. 

Ärendet 
I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om röstmottagare. För varje valdistrikt 
ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för 
ordföranden. Det är valnämnden som förordnar röstmottagare. Vid röstmottagning i 
en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska vara 
ordföranden eller ordförandens ersättare. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska 
minst två röstmottagare vara närvarande. 

Valnämnden beslutade i § 26 2021 om ett stort antal röstmottagare till valdagen. 
Detta är ett kompletterande beslut. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 13/2022 

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker.  

Beslut skickas till 
De som omfattas av beslutet 

_______  



Sida 13(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/2022   Dnr: VN 2022–9 

Röstmottagare till förtidsvalet 2022 
Valnämndens beslut 
Hanna Ahlgren, Joakim Andersson, Kerstin Andersson, Eva Andrée,  
Maria Dalenberg, Hanna Fernström Helm, Miriam Gullstrand, Maria Gustafsson, 
Douglas Jakobsson, Benny Jakobsson, Lena Johansson, Fadila Kalajic,  
Jouni Kyrönseppä, Francois Lecker, Johan Lundin, Karin Magnusson,  
Inger Marmander, Azra Nasic, Gunilla Niklasson, Ann-Marie Ragnarsson,  
Matilda Rosén, Alexandra Rova, Louise Rönnestad, Hanna Saxlid, Kristian Siverbo, 
Berit Skoglund Larsson, Markus Varpula, Kerstin Vännberg, Gita Zarina och  
Ellinor Åhs förordnas som röstmottagare vid förtidsröstningen. 

Beslut om förordnande som röstmottagare ovan, gäller under förutsättning att de 
genomgår den utbildning som krävs för uppdraget. 

Ärendet 
Röstmottagare till förtidsröstningen som sker under perioden 2022-08-24 –  
2022-08-10 behöver förordnas. 

I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om röstmottagare. Alla kommuner 
måste ha minst en lokal för förtidsröstning öppen under perioden 2022-08-24 – 
2022-09-11. Dessutom ska det finnas ambulerande röstmottagare under samma 
period. Vid röstmottagning i en röstningslokal och den ambulerande ska minst två 
röstmottagare vara närvarande. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2022. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om förvaltningens förslag till beslut kan antas, och 
finner att så sker.  

Beslut skickas till 
De som omfattas av beslutet samt de som anmält sitt intresse 

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15/2022   Dnr: VN 2022–4 

Arbete inför valet 2022 
Valnämndens beslut  
Valnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Förvaltningen avser att hålla valnämnden kontinuerligt informerad om vad som är 
på gång i valarbetet. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage informerar om vad som är på gång i närtid samt 
vilka ärenden som planeras till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om informationen kan antecknas till protokollet, och 
finner att så sker. 

_______ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-03-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KS 2018-622 101 § 16/2022 Entledigande och fyllnadsval av 
ersättare i valnämnden (V) 

2. KS 2018-622 101 § 25/2022 Entledigande och fyllnadsval av 
ersättare valnämnden (MP) 

_______ 
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